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Homenagem 

à poeta
Benedita 

Azevedo

A compaixão pelos seres da flora e da fauna, 

o apreço pelo lugar e o amor pelos humanos, 

motivam-na em seu fazer poético, 

registros diários de vivências.

A seguir 8 haicais da poeta:



a tarde se vai
o sabiá também voa

do velho telhado

Canto De Sabiá - 2006



fim de primavera 
são poucas as flores brancas

para o casamento

Praia Do Anil - 2006



Rancho abandonado —
As flores do jacarandá

caem levezinhas

Gota De Orvalho - 2007



Rio de primavera — 
Ao sabor da correnteza
o homem lança o anzol

Silêncio Da Tarde - 2010



Ipê amarelo —
Na copa, contra o infinito,

retalhos de azul

Rumor Das Ondas - 2010



Dia de finados —
Teu perfume pós-barba

agora nas flores

À Sombra Do Ingazeiro - 2014



Jovem traficante —
Chegam para o velório

os lírios-da-paz

Haikai Doojin - 2015



Flores de pitanga
O perfume no meu quarto

lembra-me dos netos

O Rio Da Minha Vida - 2018



assis

     A. A. de Assis
      www.facebook.com/antonioaugusto.deassis

     foto: Eumar Sicuro

http://www.facebook.com/antonioaugusto.deassis


Volta a primavera.
Nem sequer o vírus tira

o vigor da vida.

A. A. de Assis



Sete de setembro.
Por conta da pandemia,

paradas paradas.

A. A. de Assis



Pintassilgo pousa
no ninho da canarinha.

Pinta um pintagol.

A. A. de Assis



Suaves passeios.
Vovô leva o neto ao bosque

para ouvir gorjeios.

A. A. de Assis



Namoro no brejo.
O sapo coaracoacoacha

cortejando a rã.

A. A. de Assis



Sopra forte o vento.
Rouba das mãos do menino

a alegria e a pipa.

A. A. de Assis



Chuva criadeira
cai mansinha sobre a roça.

Na capela, preces.

A. A. de Assis



No meio do pasto
um pinheiro solitário.

Braços para o céu.

A. A. de Assis



Flor de cerejeira
no cabelo da morena.

O Japão aqui.

A. A. de Assis



Abre o sulco o arado.
Vem a mão do semeador,
faz de um grão mais cem.

A. A. de Assis



alexander

     Alexander Pasqual
      www.flickr.com/photos/126334494@N05/

     foto: Eumar Sicuro

http://www.flickr.com/photos/126334494@N05/


de volta à costura
no início da primavera —

seu primeiro neto

Alexander Pasqual



terreno baldio —
a estrela de primavera

e a lobeira em flor

Alexander Pasqual



tardinha tranquila
o sabiá-laranjeira
repete seu canto

Alexander Pasqual



gaiola vazia
as conversas do vovô

com seu azulão

Alexander Pasqual



queixam-se na casa
dos gatos de primavera

ah, sono de pedra!

Alexander Pasqual



sol do meio-dia
também o jacarandá

ultravioleta

Alexander Pasqual



os nomes das cores —
nas bougainvílleas saudades

da professorinha

Alexander Pasqual



sementes à terra
nas quatro mãos espalmadas

a linha da vida

Alexander Pasqual



Dia da Árvore —
daquela que não plantei

todo dia é dia

Alexander Pasqual



a breve hipnose
no giro do catavento —

criança birrenta

Alexander Pasqual



alvaro

Alvaro Posselt
https://www.facebook.com/alvaroposselt

foto: Eumar Sicuro

https://www.facebook.com/alvaroposselt


Manhã de primavera —
Do galho o pássaro responde

ao meu assobio

Alvaro Posselt



Um novo caminho
no caminho de sempre —

Lua de primavera

Alvaro Posselt



Folhagem ao vento —
O ninho de colibris

amanhece vazio

Alvaro Posselt



Chuvisco na tarde —
Pela vidraça embaçada

voam andorinhas

Alvaro Posselt



Silêncio da noite —
A gata ensina os filhotes

a caçar na rua

Alvaro Posselt



Trânsito veloz
As flores de sibipiruna
se espalham no asfalto

Alvaro Posselt



Conversa alongada —
Cascas de jabuticaba

se acumulam no chão

Alvaro Posselt



Semeio a terra —
Uma dúzia de temperos

num único vaso

Alvaro Posselt



Na ponta do galho
a ave foge do fogo —

Dia dos animais

Alvaro Posselt



Pia sem parar —
Procura pelos seus pais,

pequeno pardal?

Alvaro Posselt



andréa

Andréa Motta
facebook.com/ubt.secaocuritiba

foto: Eumar Sicuro



Primavera alegre —
Na linha do sol poente,

balanço de nuvens

Andréa Motta



Lua nublada —
No sossego do jardim

o pensamento voa

Andréa Motta



Ouço o  bem-te-vi
em seu canto incessante

Hora de levantar!

Andréa Motta



Encanto amarelo —
Canários-da-terra
sobre o balaústre

Andréa Motta



Vida na estância —
O potrilho irrequieto

saltita na grama

Andréa Motta



Bonito de ver!  
Do outro lado da rua
o cinamomo em flor

Andréa Motta



Pura ternura!
Cachos da glicínia azul 

na frente da casa

Andréa Motta



Manhã no pomar
Feliz por plantar

três novas mudas

Andréa Motta



À sombra do arvoredo
o passeio em família —

Dia das Crianças

Andréa Motta



Crianças felizes —
Palhaço e bolhas de sabão

colorem a praça

Andréa Motta



carlos

Carlos Martins
facebook.com/groups/ozendohaicai/ 

foto: Eumar Sicuro

https://www.facebook.com/groups/ozendohaicai/


Átrio do templo
Na noitinha de primavera,

silêncio profundo

Carlos Martins                 



Janela aberta
O silêncio do entardecer

e a brisa quente

Carlos Martins



Canto discreto
chama a atenção na manhã

Um tico-tico

Carlos Martins



Uma borboleta
morta no chão da sala

Silêncio... 

Carlos Martins      



Velha fazenda
Na capelinha abandonada     

ninho de pássaro 

Carlos Martins                          



Após a rega,
caem ao peso das gotas

Amoras maduras

Carlos Martins       



Dente-de-leão
Você agora está

tão longe…

Carlos Martins



Terra revolvida
junto aos anões de jardim

Plantar crisântemo

Carlos Martins



Dia de Finados
No parque as crianças brincam

cheias de vida

Carlos Martins



Mergulham no açude
alguns animais em fuga

Queimada de cana

Carlos Martins     



viegas

Carlos Viegas
http://pt-br.facebook.com/carlos.viegas.315

foto: Eumar Sicuro

https://pt-br.facebook.com/carlos.viegas.315


primavera quente —
espalham-se no horizonte

focos de fumaça

Carlos Viegas



alto do telhado
canta o joão-de-barro

sem companheira

Carlos Viegas



meus olhos atentos
o constante vai e vem 

do joão-de-barro

Carlos Viegas



manhã de muita luz
invadem todo o jardim

abelhas zumbindo

Carlos Viegas



flores do ipê-branco — 
floresce a esperança

de dias amenos

Carlos Viegas



fico um pouco mais
brilha sob o luar

ipê-branco em flor

Carlos Viegas



nova tarde fria
as flores do pessegueiro

surgem de uma vez

Carlos Viegas



volto ao cemitério
viuvinha florida alegra

o negro da lápide

Carlos Viegas



Dia da Pátria
a banda toca dobrados

sob sol intenso

Carlos Viegas



Dia das aves —
no pátio da escola

gaiolas abertas

Carlos Viegas



marins

     José Marins 
     https://pitangasurbanas.wordpress.com/

     foto: Eumar Sicuro

https://pitangasurbanas.wordpress.com/


céu de primavera
bem mais brilhantes as nuvens

esparsas ao sol

José Marins



lá se vão as chuvas — 
um campo de primavera

de marias-moles

José Marins



ah, Serra do Mar! 
a araponga estridente
emudece os turistas

José Marins 



antigo beiral
marimbondos fiquem aí,

estou indo já!

José Marins 



web ganha foto
do pequeno ipê-amarelo —

a primeira flor!

José Marins



flores de café
o perfume para sempre

da terra natal

José Marins



brotos de roseira
a vizinha não verá
seu jardim em flor

José Marins



alta corticeira —
pisava flores no chão

ao contemplá-la

José Marins



escola fechada —
o Dia da Independência

passado em silêncio

José Marins



natalício dela
com festa de primavera —

orquídeas floridas!

José Marins



rose

     Rose Mendes
     www.facebook.com/rose.mendes

     foto: Eumar Sicuro

http://www.facebook.com/rose.mendes


em meio à névoa —
o apito de um navio

soa melancólico

Rose Mendes



banhada de luz
a serra de primavera

do meu lugar

Rose Mendes



curió cantando —
o que mais é tão belo

neste instante?

Rose Mendes



nenhum pensamento...
entre as árvores do templo

zumbir de vespas

Rose Mendes



frescor da manhã 
brotinho de ipê-rosa

vira flor

Rose Mendes



ventinho de nada —
uma flor de pereira

caída no chão

Rose Mendes



flor de laranjeira —
a beleza perfumada

no olhar da mãe

Rose Mendes



salada de agrião — 
se a filha estivesse aqui

limparia o prato

Rose Mendes



de casa ouço 
o ensaio da fanfarra —

Semana da Pátria

Rose Mendes



tarde fresquinha —
uma pausa no piquenique

para ouvir passarinhos

Rose Mendes
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